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عبد الرؤوف أرناؤوط*

االستثمار الفلسطيني في القدس

فندق 
ماليين  عشرات  يكّلف  ضخم  جتاري  ومركز  جنوم،   5 فئة  من  فخم 

الشرقية  القدس  مدينة  تنتظرها  متعددة  إسكانية  ومشاريع  الدوالرات، 

صندوق  قرار  بعد  جميعًا  اتُّخذت  التمهيد،  طور  يف  وُأخرى  انطلقت  مشاريع  اآلن. 

تنام  مدينة  ويف  احملتلة.  املدينة  يف  باالستثمار  االستراتيجي  الفلسطيني  االستثمار 

وتصحو على أصوات جنازير جرافات إسرائيلية تهدم منازل فلسطينية، وتمهد إلقامة 

رئيس جملس  أن  غير  تبدو متواضعة،  فإن مشاريع كهذه  استيطانية،  وحدات سكنية 

إدارة صندوق االستثمار الفلسطيني، حممد مصطفى، يقول يف حديث خاص إنها جمرد 

بداية.

ويضيف مصطفى الذي أمضى أيامًا طويلة يف زيارات للقدس تضمنت اجتماعات 

مع مسؤولين فيها: "إن جهات فلسطينية أخذت قراراً استراتيجيًا لالستثمار يف املدينة، 

وهذا ما يؤكده حجم االستثمار املتزايد وتنوعه على الرغم من اخملاطر، لكننا نعتقد 

ليس  وهدفنا  القدس،  يف  أهلنا  مصلحة  أجل  من  نعمل  فنحن  حمسوبة،  خماطر  أنها 

سياسيًا بالضرورة، لكننا نعمل من أجل حياة أفضل ملواطني املدينة، ومن أجل عروبة 

القدس ودعم أهلنا الصامدين فيها."

يأتي هذا يف الوقت الذي تتكثف مساعي احلكومة اإلسرائيلية للسيطرة على املدينة، 

السلطات  إن  تقول  احلقوقية  اإلسرائيلية  لشعبين"(  )"مدينة  عاميم"  "عير  فجمعية 

العام اجلاري حتى نهاية  بداية  القدس منذ  اإلسرائيلية هدمت 111 منزاًل يف مدينة 

التي جرى هدمها يف  العدد يفوق كثيراً عدد املنازل  تموز / يوليو، الفتة إىل أن هذا 

املدينة طوال سنة 2015، والتي بلغ عددها 74 منزاًل. وبموازاة ذلك، فقد تبّنت احلكومة 

اإلسرائيلية، خالل تموز / يوليو، خمططات لبناء أكثر من 1500 وحدة استيطانية قبل 

إعالن تسويق 323 وحدة استيطانية جديدة، وتركزت هذه اخملططات يف مستعمرات 

بسغات زئيف، والنبي يعقوب، وراموت، ورامات شلومو يف شمايل املدينة، وغيلو، وهار 

حوماه يف جنوبي املدينة.

الواقع يف  "إذا نظرنا إىل اخملططات االستيطانية على أرض  "عير عاميم":  وتقول 

* صحايف مقيم يف القدس.
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جنوبي املدينة، جند أنها تهدف إىل فصل القدس الشرقية من ناحيتها اجلنوبية عن الضفة 

الغربية."

وفيما ال يقل عن هذا األمر خطورة، قالت وزارة اخلارجية اإلسرائيلية يف بيان لها: "إن 

تسوية سالم  أي  إسرائيل يف  من  القدس سيكون جزءاً  غيلو هي حي سكني يف  مستوطنة 

استيطانية  بناء  خملططات  أميركية،  فيها  بما  دولية،  انتقادات  على  رداً  وذلك  حمتملة"، 

إسرائيلية أشارت إىل غيلو باعتبارها مستوطنة. وأضافت وزارة اخلارجية أن "االدعاءات 

بأن البناء يف غيلو يقّوض احلل القائم على أساس دولتين لشعبين، ال أساس له من الصحة."

لكن وسط هذه العتمة اإلسرائيلية يقّدم مصطفى بصيص أمل إىل سكان القدس الشرقية 

من خالل كشفه، وألول مرة، عن مشاريع يف أربعة قطاعات رئيسية يف مدينة القدس هي: 

السياحة واإلسكان واخلدمات والبنى التحتية.

أنه  الشرقية على  النظر إىل االستثمار يف مدينة القدس  فعلى مدى أعوام طويلة، جرى 

األراضي من  بأن حتويل  ذلك  اإلسرائيلية،  التعقيدات  إىل  نظراً  حمفوف باخملاطر وصعب 

منع البناء عليها، إىل مناطق بناء، يستغرق أعوامًا طويلة يف مغامرة يكون 
ُ
مناطق خضراء ي

من  أرض  بتحرير  يكون  ما  أشبه  الهيكلية  اخملططات  وتمرير  مضمون،  غير  فيها  النجاح 

االحتالل. وحتى يف حال كان احلظ حليفًا خملطط هيكلي، أو لطلب رخصة بناء، فإن التكلفة 

تكون باهظة الثمن، إذ تصل رسوم تصاريح الشقة السكنية البالغة مساحتها 100 متر مربع 

قرابة 50,000 دوالر أميركي.

ونعلم  أعوام،  منذ  عليها  عملنا  املشاريع  هذه  "أغلبية  مصطفى:  يقول  الصدد  هذا  ويف 

جيداً أن اإلجراءات للحصول على التراخيص هي عملية طويلة جداً ومكلفة ومعقدة. وفعاًل، 

فإن احلصول على التراخيص لهذه املشاريع استغرق وقتًا طوياًل جداً، كما أن احلصول على 

أراٍض ملشاريع يف القدس ليس سهاًل، فأغلبية هذه املشاريع عملنا عليها فترة ال تقل عن 

خمسة أعوام."

لنا  تسمح  مرحلة  إىل  وصلنا  قد  نكون  التنفيذ،  بدء  من  نقترب  عندما  "لكن  ويضيف: 

باإلعالن بشأنها بعد زوال أغلب املعوقات." ولعل أبرز هذه املشاريع هو إقامة فندق فخم 

توقع 
ُ
من فئة 5 جنوم سيكون األول من نوعه يف املدينة من حيث الضخامة والتكاليف، وي

الصدد:  هذا  يف  مصطفى  يقول  األول.  مالها  رأس  السياحة  ُتعتبر  مدينة  يف  النجاح  له 

"معروف أن القطاع السياحي كان وال يزال مهمًا القتصاد القدس، لكن من املعروف أيضًا 

واحلجاج  الفلسطينيين  واملغتربين  الفلسطينيين  املواطنين  فوصول  كبيرة.  التحديات  أن 

املسلمين إىل املدينة صعب، والذين يصلون هم احلجاج الغربيون الذين يمرون من خالل 

املطارات واملعابر اإلسرائيلية حيث تتحكم إسرائيل يف األماكن املسموح لهم الوصول إليها، 

ويف عدد أيام اإلقامة. وال شك يف أن هذه الصعوبات تشكل عبئًا كبيراً على قطاع السياحة 

الفلسطيني."

ويضيف: "ويف الوقت نفسه، فإن املنشآت السياحية يف مدينة القدس هي يف معظمها 

صغيرة وقديمة، وعليه، فإنها غير قادرة على تلبية احلاجات السياحية احلديثة، ألن قدراتها 

االستيعابية يف املواسم السياحية حمدودة، وخصوصًا الغرف الفندقية املالئمة الستيعاب 

السياح. ولذلك فإن أحد حماور عملنا هو حتسين البنية التحتية للقطاع السياحي يف مدينة 
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القدس من خالل إّما حتديث الفنادق القديمة، وإّما إقامة فنادق حديثة." ويكشف مصطفى 

أنه جرى حديثًا ترميم فندق ستراند وحتديثه يف حي الشيخ جّراح، وأنه أصبح يدار اآلن من 

IBIC الفرنسية العاملية، وهو مشروع سياحي مهم يعمل اآلن بإدارة حديثة،  خالل شركة 

وبصورة جيدة.

ويجري العمل على إقامة فندق كبير يضم نحو 200 غرفة، ولن يكون له مثيل يف القدس 

الشرقية من ناحية احلجم واحلداثة، وقد بلغ االستثمار فيه 45 مليون دوالر أميركي. يقول 

خالل  سيجري  الله  شاء  وإن  أيضًا،  موجودة  البناء  ورخص  موجودة  "األرض  مصطفى: 

األسابيع القليلة املقبلة إجناز باقي التراخيص بما يسمح ببدء العمل."

ُتعتبر املنطقة  التي  الشيخ جّراح  وتوقعت مصادر حملية أن يكون املشروع يف منطقة 

األكثر استهدافًا من طرف جماعات املستوطنين اإلسرائيليين بعد البلدة القديمة وسلوان.

ازدهار السياحة الدينية

حتتكر إسرائيل السياحة يف القدس الغربية، وتنافس الفلسطينيين على السياحة يف 

رقم  الشارع  أعوام يف  عدة  قبل  ُأقيمت  فنادق  ثالثة  الشرقية احملتلة من خالل  القدس 

ي املدينة الشرقي والغربي. وأوضح مالك الفندق الوطني، أسامة 
َ
واحد الفاصل بين شطر

صالح، أن آالف احلجاج األتراك يصلون شهريًا إىل مدينة القدس الشرقية ويقيمون يف 

أفريقيا ودول  بريطانيا وجنوب  املسلمين من  الفلسطينية، فضاًل عن احلجاج  فنادقها 

إسالمية يف آسيا. أّما مالك فندق األمباسادور، سامي أبو دية، فأكد أن احلجاج األتراك 

أيام  أيام اخلميس ألداء صالة اجلمعة يف املسجد األقصى، ويغادرون  أسبوعيًا  يأتون 

األحد.

عدد  "إن  سنية:  أبو  يوسف  األقصى،  املسجد  وخطيب  إمام  يقول  الصدد  هذا  ويف 

املسلمين األتراك الذين يصّلون يف املسجد األقصى يف بعض األوقات أكثر من املقدسيين 

والفلسطينيين، فالرجل التركي املسلم يأتي من تركيا إىل القدس وال يترك فريضة واحدة إاّل 

ويؤديها يف املسجد األقصى. ويتراوح عدد املصلين من غير الفلسطينيين أيام اجلمعة ما 

، معظمهم من تركيا." صلٍّ
ُ
بين 3000 و5000 م

البنية التحتية السياحية يف القدس ضعيفة وُتضعف السياحة، وهي بحاجة إىل األموال 

من أجل إنعاشها لتصبح قادرة على استيعاب السياحة اإلسالمية املتوقع لها أن تزدهر.

استثمار عربي

يكشف مصطفى النقاب عن قرب التوصل إىل اتفاق بشأن استثمار عربي يف أحد القطاعات 

يف مدينة القدس، فيقول: "على األقل هناك مشروع واحد بدأنا احلديث فيه مع شريك عربي 

وقد أبدى اهتمامه باملشروع، ونأمل بأن يجري التوصل إىل اتفاق خالل األسابيع القليلة 

املقبلة." ويقول مراقبون إن جناح أي استثمار عربي يف املدينة من شأنه أن يدفع نحو جذب 

مزيد من االستثمارات العربية عبر شراكات مع فلسطينيين.
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جممع ضخم للخدمات

وجود  مع  املدينة  يف  التجارية  املكاتب  عدد  يف  النقص  إىل  االنتباه  مصطفى  ولفت 

بتطوير مشروع عقاري كبير إلقامة مكاتب  اآلن  الصندوق  يقوم  ولذلك  طلب كبير عليها، 

وحمال بالشراكة مع بعض أطراف القطاع اخلاص الفلسطيني يف املدينة، األمر الذي يتطلب 

احلصول على التراخيص الالزمة، وسيجري استثمار نحو 80 مليون دوالر أميركي. وبحسب 

عتبر املركز 
ُ
ي الذي  الدين  مصادر حملية فإن احلديث يدور عن مشروع قرب شارع صالح 

التجاري ملدينة القدس الشرقية.

مشاريع إسكان

القطاع األكثر دّراً لألرباح بعد السياحة يف مدينة القدس الشرقية هو قطاع اإلسكان، 

السياسات  عن  والناجم  املدينة،  يف  للمساكن  واملتزايد  الكبير  النقص  إىل  ذلك  ويعود 

اإلسرائيلية كمصادرة األراضي وتقنين رخص البناء املمنوحة للمقدسيين شرقي املدينة.

إىل  األنظار  التفكجي،  خليل  العربية،  الدراسات  جمعية  يف  اخلرائط  دائرة  مدير  ويلفت 

حاجة مدينة القدس الشرقية إىل 20,000 شقة بشكل فوري، عالوة على 1500 شقة سكنية 

تكلفة  ارتفاع  سبب  التفكجي  ويعزو  السكان.  عدد  يف  الطبيعية  الزيادة  الستيعاب  سنويًا 

الباهظة الستصدار رخص  التكلفة  املشاريع اإلسكانية يف القدس إىل شّح األراضي، وإىل 

البناء من بلدية االحتالل. غير أن مصادر حملية تعزو االرتفاع احلاد إىل األرباح الباهظة 

التي يجنيها أصحاب املشاريع اإلسكانية. وُتعتبر القدس الشرقية األكثر ارتفاعًا يف أسعار 

الشقق مقارنة بجميع املدن الفلسطينية يف الضفة الغربية وقطاع غزة، إذ يبدأ سعر الشقة 

السكنية التي تبلغ مساحتها 100 متر مربع من 400,000 دوالر، ليصل يف بعض األحيان 

إىل 800,000 دوالر، بينما إيجار الشقة املشابهة يبدأ من 800 دوالر شهريًا، ويصل يف 

بعض األحيان إىل 2500 دوالر.

بدأت   ،1967 سنة  يف  الشرقية  القدس  ملدينة  اإلسرائيلي  االحتالل  منذ  األوىل  وللمرة 

املدينة  يف  لإلسكان  قروض  بتقديم  حديثًا  الفلسطينية  األراضي  يف  عاملة  بنوك  ثالثة 

بعد أن حصلت عليها من البنك اإلسالمي للتنمية. ومعلوم أن البنوك العاملة يف األراضي 

الغربية وقطاع غزة قروض اإلسكان، وتستثني  الفلسطينيين يف الضفة  الفلسطينية تمنح 

سكان مدينة القدس.

فإن  اإلسكانية،  املشاريع  يف  كبيرة  تخمة  الفلسطينية  املدن  تعاين  الذي  الوقت  ويف 

القدس الشرقية ما زالت بحاجة إىل مشاريع إسكانية على الرغم من ضخامة التكلفة. ويف 

هذا الشأن يقول مصطفى: "إن قطاع اإلسكان مهم لتطور القدس من الناحيتين االقتصادية 

وتتضمن  اإلسرائيلية،  للسلطات  تخضع  والبناء  التخطيط  أنظمة  بأن  علمًا  واالجتماعية، 

قيوداً كثيرة على البناء، فضاًل عن شّح القروض املمنوحة لإلسكان يف املدينة، وهذا يختلف 

عن املدن اأُلخرى يف الضفة الغربية، أو يف باقي أنحاء العامل. لكن هناك جهود حلل هذه 

على  البناء  تراخيص  على  واحلصول  لألراضي،  األفضل  االستخدام  خالل  من  املشكالت 
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الرغم من القيود القائمة. فعلى سبيل املثال، هناك عدة مشاريع إسكانية قيد اإلنشاء، بينها 

عتبر صندوق االستثمار مستثمراً رئيسيًا 
ُ
مشروعان مملوكان لشركة القدس القابضة التي ي

فيها، فضاًل عن استثمارات تقوم بها شركات فلسطينية ُأخرى يف بيت حنينا وبيت صفافا." 

وإىل جانب ذلك، يعكف القطاع اخلاص الفلسطيني حاليًا على تنفيذ مئات الشقق السكنية 

يف أنحاء متعددة من مدينة القدس الشرقية.

القدس وصندوق  بين شركة كهرباء حمافظة  استراتيجية  قيام شراكة  وأعلن مصطفى 

االستثمار الذي دفع ما نسبته 10% من رأس مال الشركة. وقال: "نعمل على دعم الشركات 

الوطنية الكبرى العاملة يف القدس، وعلى رأسها شركة كهرباء حمافظة القدس التي توفر 

خدمات الكهرباء ليس فقط ملدينة القدس الشرقية، بل ملنطقة وسط الضفة الغربية أيضًا، بما 

يف ذلك رام الله والبيرة وبيت حلم وبيت جاال وأريحا وأماكن ُأخرى. وتواجه شركة الكهرباء 

جمموعة من التحديات، لكن صندوق االستثمار اآلن هو شريك استراتيجي لها، وشارك يف 

رأس مالها بما يضمن له دوراً فاعاًل يف تطوير أعمال الشركة من ناحية توسيع أعمالها 

احلالية وحتديث أدائها وتوليد الكهرباء بالطاقة املتجددة وتوفيرها للمواطنين من خالل 

الشركة، والعمل على تطوير واستغالل شبكة األلياف الضوئية املرافقة للشبكات الكهربائية 

التي تملكها الشركة من أجل زيادة خدمات االتصاالت الرئيسية كي تقدم خدمات إنترنت 

أفضل إىل كل املواطنين، على أن يجري توسيعها لتشمل ترتيبات مع شركات الكهرباء يف 

اإلنترنت لكل مواطن وللشركات والبنوك واجلامعات  الشمال واجلنوب حتى توفر خدمات 

وغيرها من املرافق التي حتتاج إىل سعات كبيرة من اإلنترنت."

ذكر أن صندوق االستثمار الفلسطيني هو الصندوق السيادي الوطني لدولة فلسطين، 
ُ
وي

مستقلة.  حمدودة  عامة  مساهمة  كشركة   2003 سنة  يف  أنشئ  وقد  مصطفى،  يقول  كما 

ونابض  اقتصاد وطني قوي ومستقل  بناء  "املساهمة يف  بأنها  الصندوق مهمته  ويعّرف 

باحلياة كأحد أركان الدولة الفلسطينية العتيدة. ويعمل الصندوق على تعزيز قدرته يف جذب 

ويتطلع  الريادي."  دوره  وتعزيز  الفلسطيني  اخلاص  القطاع  لتمكين  ويسعى  االستثمارات، 

يف  االستراتيجية  االستثمارات  عبر  مهماته  حتقيق  إىل  الفلسطيني  االستثمار  صندوق 

مشاريع ذكية وجمدية ومسؤولة اجتماعيًا، وقادرة على خلق الوظائف، وتدعيم نمو مستدام 

يف قطاعات وطنية استراتيجية وحيوية. 


